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رئيس املديرين املاليني لـ »كيبكو« يفوز بجائزة

أفضل مدير مالي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وفـــي معرض تعلــــيقه 
علــــــى فـــوز مايتـــرا بهذه 
اجلـــائـــزة قال نائب رئيس 
شـــركة  إدارة  مجلـــــــس 
املشاريع فيــــصل العيار »لقد 
كان ملايترا خالل الســـنوات 
التي  الثـــالث والعشـــرين 
قضاها في شـــركة املشاريع 
إسهامات مهمة لعبت دورا في 
جناح الشركة، وقد استطاع 
حتقيق ذلك بفضل اخلبرات 
واملهارات التي يتمتع بها في 
مجال األعمال، وإميانه بروح 

الفريق وخبراته املالية«.
 من جانبه قال مايترا لدى 
تسلمه اجلائزة »يشرفني أن 
أتسلم هذه اجلائزة بالنيابة 
عن شركة مشاريع الكويت، 
وأنا أعتز بأن أكون جزءا من 
الفريق الذي ساهم في حتقيق 
النجاحات للشركة وحتويلها 
إلـــى مجموعة  من شـــركة 
تضم عددا من الشركات. كما 
يشرفني احلصول على هذه 
اجلائزة التي هي مبثابة تكرمي 
من زمالئي، والكلمات تعجز 
عن التعبير عن مدى سعادتي 

بهذه اجلائزة«.

جائـــزة رئيـــس املديريـــن 
املاليني فـــي القطاع اخلاص 

لعام 2008.

أعلنت شـــركة مشاريع 
الكويت القابضة )كيبكو( عن 
فوز رئيس املديرين املاليني 
للمجموعـــة بينـــاك مايترا 
بجائزة أفضل مدير مالي في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
2011 وذلك في  أفريقيا لعام 
الدورة األولى جلائزة التميز 
فـــي احملاســـبة واملالية في 
الشرق األوسط التي نظمتها 
هيئة احملاسبني القانونيني في 

إجنلترا وويلز.
ومت تقدمي اجلائزة ملايترا 
خـــالل حفل أقيم فـــي دبي، 
وسعى املنظمون من خالله إلى 
تقدير وتكرمي التميز املهني 
املهن  املمارسات في  وأفضل 
ذات العالقات مبجال احملاسبة 
واملالية، وتسليط الضوء على 

أهمية هذه املهن.
ومت اختيار مايترا من بني 
عدد كبير من املرشحني من 
رؤساء املديرين املاليني لدى 
شـــركات عاملة في مختلف 
املنطقـــة للفوز بهذه  أنحاء 

اجلائزة.
ويأتي فـــوز مايترا بهذه 
اجلائزة بعـــد حصوله على 

جانب من تسليم اجلائزة لبيناك مايترا

»كابيتال ستاندردز« متنح سندات لـ »كيبكو«
 تصنيف »+BBB« البالغة قيمتها 80 مليون دينار

منحت شركة كابيتال ستاندردز للتصنيف االئتماني 
تصنيفا نهائيا بدرجة »+BBB« لسندات شركة مشاريع 

الكويت القابضة )كيبكو( التي تبلغ قيمتها 80 مليون دينار. 
وتصنيفا ائتمانيا »A+kw« على مقياس محلي يعكس 
اجلودة االئتمانية لإلصدار مقارنة باإلصدارات احمللية 

األخرى، وبنظرة مستقبلية مستقرة.
وتتماشى الشروط النهائية إلصدار السندات مع املعلومات 

A+)pr(و »)BBB+)pr« التي متت مراجعتها للتصنيف املؤقت
kw««. وسيتم إصدار السندات البالغة قيمتها 80 مليون 
دينار على شريحتني بفائدة ثابتة بنسبة 4.75% وفائدة 

متحركة بقيمة 2.00% فوق سعر فائدة البنك املركزي )%5.75 
بحد أقصى(. ومن املقرر أن تستحق الشريحتني في عام 

.2015
إن التصنيف النهائي املمنوح إلصدار السندات يتماشى 

مع التصنيف املؤقت الذي مت منحه في 2011/7/4، ومت في 
هذا التصنيف استخدام منهجية »بيت االستثمار« و»ديون 

الشركات«، والتي ميكن االطالع عليها عبر الرابط التالي: 
www.capstandards.com في قسم ملخص املنهجيات حتت 

باب التصنيف.
هذا وتعد شركة مشاريع الكويت القابضة »كيبكو« من أكبر 
الشركات االستثمارية القابضة حيث تنتشر استثماراتها في 

جميع دول مجلس التعاون اخلليجي ومتتد لتشمل منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

ومتتلك الشركة حاليا حصصا مباشرة وغير مباشرة في 
أكثر من 70 شركة )تابعة وزميلة( في 26 دولة.

وتعمل كيبكو، عبر استحواذاتها، بصورة رئيسية في 
القطاع املالي )األعمال املصرفية التجارية واالستثمارية(، 

وقطاعات التأمني واإلعالم، والقطاعات العقارية والصناعية.

أعلنت شــــركة االتصاالت 
الكويتية VIVA عن عرض خاص 
على االتصاالت الدولية إلى دولة 
قطر الشقيقة ملدة يومني ابتداء 
من يوم األحد املوافق 18 ديسمبر 
ولغاية يوم االثنني املوافق 19 
ديسمبر اجلاري احتفاء بعيد 
قطر الوطني. وقالت الشــــركة 
في بيان صحافي أمس: إن جميع 
عمالء VIVA ســــيتمكنون سوا 

لها التفــــوق محليا وخارجيا، 
فانخرطوا في تطوير مهاراتهم 
ذاتيا ومن خالل البنك الذي يدعم 
هذه املبادرات. وذكر العمر في 
تصريح صحافي خالل استقباله 
مدير وحدة التطوير والبحوث 
وأمانــــة الهيئــــة فــــي »بيتك« 
د.عدنان املال بعد حصوله على 
درجة الدكتوراه حول »حتويل 
االلتزامات واحلقوق والعقود 
في الفقه اإلسالمي.. التطبيقات 
املعاصرة«، حيث تلقى نسخة 
من الرســــالة، أن إدارة »بيتك« 
تشعر بالفخر والطمأنينة في 
ذات الوقت وهي ترى موظفيها 
يتفانون في تطوير أنفســــهم 
بشكل ذاتي، حيث ينسجم ذلك مع 
الدور املتنامي للمعامالت املالية 

املال يحصل على الدكتوراه في املعامالت املالية اإلسالمية

»VIVA« تشارك الشعب القطري احتفاالته  
بعيده الوطني في 18 ديسمبر اجلاري

العمر: ال حدود لتطوير وتنمية مهارات 
موظفي »بيتك« العلمية والعملية

أو  الدفع املسبق  من مشتركي 
الدفع اآلجل من االستفادة من هذا 
العرض، حيث سيكون بإمكان 
املتصل إلى دولة قطر التحدث 
ملدة عشر دقائق متواصلة بقيمة 
5 دقائق فقط خالل املدة احملددة 

للعرض.
وذكرت الشركة أنها تقدم هذا 
العرض في إطار حرصها الشديد 
على مشاركة عمالئها جميعا في 
جميع مناسباتهم خصوصا وأنها 
تعتبرهم الشريك الرئيسي لها 

في عملها.
هذا وقدمت شركة االتصاالت 
الكويتية VIVA التهاني ملواطني 
دولة قطر املقيمني في الكويت، 
وسائر الشعب القطري مبناسبة 
العيد الوطني لبالدهم، وتتمنى 
لهم ولدولتهم الشقيقة ولشعبها 

مزيدا من النمو والعطاء.

اإلسالمية في غالبية األسواق 
العاملية، ومن ثم ضرورة تقدمي 
خدمات ومنتجات متطورة في 
إطار أحكام الشريعة اإلسالمية.  
من جانبه قال د.عدنان املال: ان 
التي حصل  الدكتوراه،  رسالة 
عليهــــا من كليــــة دار العلومـ  
القاهــــرة، ركزت على  جامعة 
املالية اإلســــالمية  املعامــــالت 
كاملعاوضات واملشــــاركة التي 
تشمل البيوع بشكل عام، مشيرا 
في هذا الصدد إلى أنه آثر اختيار 
هذا املوضوع حيث ينســــجم 
مع طبيعة عمله في مؤسســــة 
بحجم »بيتك« تنوع وتوســــع 
حجم أعمالها باســــتمرار، كما 
تساهم في االرتقاء باملعامالت 
التي تقدم  املالية واخلدمــــات 
للمســــتفيدين. وأشار املال إلى 
أن املســــتثمرين واملتعاملــــني 
األفراد واملؤسسات تبدي حاليا 
ارتياحا جتاه التعامالت املالية 
اإلسالمية، السيما بعد أن أثبتت 
هذه الصناعة كفاءتها وأثبتت 
وجودها خالل سنوات األزمة 
املالية األخيرة، في ضوء تقدميها 
حلوال مالية واقعية وحتليها 
بقيم أخالقية رشــــيدة حتفظ 
لألسواق توازنها وحتول دون 
حدوث هزات عنيفة، األمر الذي 
دفع باألســــواق غير اإلسالمية 
للتسابق نحو االستفادة من هذه 

املعامالت.

أكد الرئيس التنفيذي لبيت 
التمويل الكويتي )بيتك(، محمد 
العمر، أن عملية تطوير وتنمية 
مهارات موظفي »بيتك« العلمية 
والعملية واالرتقاء مبستوياتهم 
ال تتوقف عنــــد حدود معينة، 
مشــــيرا في هذا الصدد إلى أن 
كل كــــوادر »بيتك« البشــــرية 
تعي جيدا هذه الفلســــفة التي 
دأبت عليها املؤسسة وحققت 

عديدة في الكويت. وقال رئيس 
مجلس اإلدارة في شركة خدمات 
التواصل طالل الياقوت في بيان 
صحافي عقب توقيع االتفاقية 
إن شركة خدمات التواصل تعد 
من الشركات الرائدة في مجال 
تكنولوجيا املعلومات ومراقبة 
الشـــبكات. وأشـــار  وإدارة 
الياقوت إلى أن الشركة دخلت 
هذا املجال مـــع النهج اجلديد 
الذي يركز على مهارة ومقياس 
وتقدم اخلدمات املهنية إلدارة 
تكنولوجيا املعلومات، وتهتم 
الشـــركة على الدوام بالنظرة 
املستقبلية عن طريق مواصلة 
طرح خدمات ذات نوعية جديدة 
مؤكدة على أن تكون فعالة من 
التكلفة، ومريحة وفي  حيث 
الوقت نفســـه توفير اجلودة 

العالية للمستهلكني.
وبني الياقوت أن الشـــركة 
تقدم اخلدمات االستشـــارية 
الكويت،  فـــي  الترقيم  خلطة 
وأطلقت نشاطها التجاري من 
خالل اتخاذ مسؤولية توفير 
اختيار خطة جديدة للخدمة 

»خدمات التواصل« توقع اتفاقية
مع »مجموعة معرفي«  

الهاتفية الوطنية للترقيم.
وتابع »تهدف الشركة إلى 
تقدمي إدارة خدمة تكنولوجيا 
إلـــى حتقيق عدة  املعلومات 
أهداف، منهـــا تقليل تكاليف 
التشغيل، والتركيز على األعمال 
النمو،  األساســـية وإمكانات 
وحتســـني االبتكار في مجال 
األعمال، وترشيد استثمارات 

تكنولوجيا املعلومات«.
وأشـــار الياقـــوت إلى أن 
الشركة قامت مؤخرا بتنفيذ 
عدة مشـــاريع خاصة بإنشاء 
مراكـــز مراقبـــة للشـــبكات، 
وكذلـــك مراكز خدمة العمالء، 
وذلك من خالل استخدام أحدث 
التقنيات واألجهزة املستخدمة 
في هذا املجال خلدمة العديد من 
املشـــاريع في الكويت، ومنها 
مركز مراقبة الشبكات اخلاص 
باجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات والذي يتم من خالله 
ربـــط 50 جهـــة حكومية آليا 
الكتشاف أي أعطال في األجهزة 
ومكونات الشبكة حال حدوثها 

أو أحيانا قبل حدوثها.

وقعـــت شـــركة »خدمات 
التواصل« اتفاقية مع »مجموعة 
معرفي« تقوم مبوجبها بتوفير 
جميـــع اخلدمـــات املتعلقـــة 
بتكنولوجيا املعلومات ومراقبة 
وإدارة الشـــبكات للمجموعة 
التي متتلك 14 شركة في أماكن 

طالل الياقوت 

املال يقدم للعمر نسخة من الدكتوراه

أعلنــــت شــــركة دار الكوثــــر 
العقارية احدى شركات املجموعة 
اخلليجية للتنمية واالستثمار عن 
تقدمي عروض خاصة للتملك لكل 
من التربويني واالكادمييني من خالل 

تقدمي اسعار خاصة لهم.
وقــــال نائب املديــــر العام في 
الشركة م.أيوب الصفار ان الشركة 
ستقدم خالل تواجدها في املعرض 
مجموعة جديدة من املشاريع املميزة 
ومنها مشاريع في صاللة واالردن 

واالمارات. 
وأشار الصفار الى ان الشركة 
ومن خالل هذا املعرض ســــتقدم 
عروضهــــا للمرحلــــة الثالثة من 
مشاريع االردن لعدد االراضي البالغ 
100 قطعة سكنية وجتارية وزراعية 
بأقساط شهرية تبدأ من 27 دينارا 
للسكني و39 دينارا للزراعي ملدة 
3 سنوات من دون فوائد مع قيام 
الشركة بتسليم امللكية للعميل فور 

انتهاء االجراءات الرسمية لذلك.
واكد الصفار ان ذلك يأتي بعد 
جناح الشــــركة في بيــــع املرحلة 
االولى والثانية البالغ عددها 200 
قطعة خالل عدة اشهر خالل العام 
احلالي. وقال الصفار ان الشركة 
تقوم ايضا على تقدمي مجموعة من 
العروض واملشاريع اجلديدة والتي 
توفر من خاللها جميع متطلبات 
العمالء سواء على صعيد االراضي 
او الشقق السكنية في بعض من 
الدول اخلليجية.  وأشار الصفار 
الــــى ان الشــــركة ســــتقدم خالل 
املعرض مشاريع عقارية جديدة في 
االمارات العربية املتحدة وحتديدا 
في امارة رأس اخليمة حيث تقدم 
خدمة جتديد املخططات ملستهلكي 
العقارات هناك مع خدمات تثمني 
وبيع وشراء جميع االراضي في رأس 
اخليمة الفتا الى ان الشركة تطرح 
مجموعة من الفرص االستثمارية 
في امــــارة رأس اخليمــــة وامارة 
عجمان. وتابع: »ستقدم الشركة 
فرصة لتملك اراضي بسلطنة عمان 
بأقساط شــــهرية من دون فوائد 
تبدأ من 79دينارا شهريا وذلك في 
مناطق عديدة مع تقدمي عروض 
للتمليك بأنظمة الدفعات. وأشار 
الشــــركة ستقدم  ان  الى  الصفار 
ايضا خالل املعرض حزمة اراض 
جتارية جديدة في سلطنة عمان 
تبدأ مساحاتها من 200 متر مربع، 
بأقساط ميسرة تتيح للعميل متلك 
قطعة ارض سكنية، وتصل قيمة 
القسط الشــــهري الى 188 دينارا 

شهريا. 

»دار الكوثر« تطرح 
عروضًا للتربويني 

واألكادمييني

م.أيوب الصفار

العامة  العالقات  أكدت رئيس 
والتســــويق واالتصال وتطوير 
االعمال في بنــــك الكويت الدولي 
خلود الفيلي على املهارات والسمات 
التي يجب ان تتوافر  الشخصية 
في موظف العالقات العامة للقيام 
بعملــــه بنجاح.  وحتدثت الفيلي 
خــــالل محاضرة نظمهــــا النادي 
االعالمي الطالبي بجامعة الكويت 
عن املهارات والسمات الشخصية 
التــــي يجب ان تتوافر في موظف 
العالقات العامة، موضحة ان من 
ابرز املهارات التي يجب ان يتقنها 
موظف العالقــــات العامة تنظيم 
الوقت، مهارات االتصال وااللقاء، 
ســــرعة البديهة، التمتع باملعرفة 
والثقافــــة العامــــة، باالضافة الى 
االحاطة التامة بطرق التعامل مع 
الوسائل واالدوات التي يستخدمها 
موظف العالقات العامة في انشطته 
من وسائل االتصال املرئي واملسموع 
واملقروء مثل التصاريح واملؤمترات 
الصحافيــــة، ووســــائل االتصال 
االلكتروني احلديثــــة من مواقع 
التواصل االجتماعــــي كالتويتر 

والفيسبوك وغيرهما. 
وأكدت الفيلي في محاضرتها على 
انه البد من وجود اهداف ورسالة 
واضحــــة الدارة العالقات العامة، 
باالضافــــة الى التخطيط وجدول 
زمني محدد لتنفيذ هذه االهداف 
مما يسهل جناح فعاليات وحمالت 
العالقــــات العامة، مع االخذ بعني 
امليزانية املرصود  االعتبار ملبلغ 
املنتجاتها  للفعاليــــة وطبيعــــة 
واخلدمات املراد تسويقها وتعريف 

اجلمهور املستهدف بها.

الفيلي: تنظيم 
الوقت من أهم 
سمات موظفي 
العالقات العامة
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لتوفير جميع اخلدمات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات


